Zápis z jednání
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2018
konaného dne 24. 4. 2018
Přítomni:

1. Jágrik Miroslav
2. Musílek Karel

6. Skalník Miroslav

7. Holub Antonín

3. Kůrka Bohuslav

8. Bradáč Antonín

5. Bártová Martina

10. Murárik Jan (tajemník)

4. Sedmidubský Ladislav
Nepřítomni (omluveni):

9. Slámečka Jan (místopředseda)

1. Martinec Tomáš (předseda)

4. Maslák Pavel

3. Pavlík Josef

6. Blaško Hynek

2. Rejtar Jaromír

5. Nevoral Marek

Hosté:

1. Kubík Karel (AČR)
Program:
Zahájení jednání, schválení programu, (Jan Slámečka, místopředseda komise);

1. Úkoly muničního skladu ve struktuře AČR, (mjr. Ing. Karel Kubík, velitel základny);
2. Prohlídka muničního skladu, (mjr. Ing. Karel Kubík, velitel základny);
3. Diskuze, různé;
Závěr.
Zahájení jednání, schválení programu
Jan Slámečka, místopředseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „BK“),
přivítal přítomné členy a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu, který byl 8 hlasy schválen.
1. Úkoly muničního skladu ve struktuře AČR
Během jednání se dostavil člen komise Antonín Bradáč.

Karel Kubík, velitel základny, seznámil členy komise s úkoly muničního skladu. Muniční sklad
v Dobroníně je jeden ze šesti muničních skladů AČR, který zabezpečuje skladování munice.
Muniční sklad byl vybudován v roce 1952, v roce 2011 došlo ke kompletní rekonstrukci
technického skladu.
Úkoly stanovené pro rok 2018:
- zabezpečit činnost výdejního střediska munice
- zabezpečit kontrolně – technické prohlídky
- zabezpečit roztřídění munice zařazené pod sérii 00/NEZ
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-

zabezpečit akce „CIHELNA 2018“ a „Přehlídka 2018“
zabezpečit přezkoušení z tělesné připravenosti a profesní zdatnosti
zabezpečit úkoly související s personálními změnami při odchodu do zálohy
zabezpečit vyčlenění prostor pro uložení munice na cvičení „Ample Strike“.

Dále byli členové seznámeni s charakteristikou objektů – technický prostor, hospodářský
prostor. Objekt je střežen Vojenskou policií. Všechny muniční skladiště, která se v objektu
nachází, jsou vybavena elektronickým protipožárním zařízením a muniční sklad má svoji vlastní
vojenskou hasičskou jednotku připravenou k okamžitému zásahu.
Skladiště: celkové plocha 11 tis. m2, celková max. obložnost skladiště 4.970 t.
Bezpečnostní opatření skladiště:
- režimová opatření (povolování vstupů, režim manipulace s klíči, povolování změn, řešení
kontrol atd.)
- ostraha
- technické opatření (mechanické zábrany, ploty, brány, elektronická zámková zabezpečení,
kamerové systémy atd.).

2. Prohlídka muničního skladu
Členové komise absolvovali prohlídku muničního skladu, prostor stanoviště vojenské policie a
psince. Byli seznámeni s technickým vybavením a zabezpečením střežení objektu vůči
nepovolaným osobám. Prohlédli si stav uložení munice v jednom objektu.
3. Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Závěr
Jan Slámečka poděkoval přítomným za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil jednání.

Jan Slámečka
místopředseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečností komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 27. dubna 2018.

Číslo jednací:
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